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MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Algılanan örgütsel destek, işletmelerde işveren ve iş gören arasındaki ilişkiyi ortaya
koyması bakımından önem taşıyan bir kavramdır. Örgütsel destek algısı yüksek olan iş görenlerin
daha yüksek örgütsel bağlılık davranışı sergiledikleri de yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle
araştırmada çalışanlarda örgütsel destek algısını oluşturan faktörlerin neler olduğunu, bu algının
örgütsel bağlılık ile olan ilişkisini ve bu ilişkide iş tatmininin aracı rolünü ortaya koymak
amaçlanmıştır.
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Yöntem – Konu ile ilgili işletmelerde çok sayıda çalışmanın varlığı, fakat eğitim gibi önemli bir
sektör, öğretmenlik gibi önemli bir meslek alanında yapılan çalışmaların sayısının azlığı bu
araştırmanın öneminin belirlenmesinde etkili olmuştur. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak
nicel araştırma tasarımı ve verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır ve örneklem
belirlenirken maliyet ve zaman unsuru da dikkate alınarak basit tesadüfi örnekleme yöntemi
seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini evrenin içinden erişilebilen ve yüz yüze görüşülen Konya İli
genel ve özel liselerinde çalışan 300 öğretmen oluşturmaktadır. Toplanan veriler kapsamında;
ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizleri, Ki-kare analizleri, Anova testleri, normallik testleri,
faktör analizleri ve yapısal eşitlik modellemesi yapılmıştır.
Bulgular – Analizler sonucunda iş tatmini ile örgütsel bağlılık algısı arasında karşılıklı ve olumlu
bir ilişki, iş tatmini ile örgütsel destek algısı arasında karşılıklı ve olumlu bir ilişki olduğu
bulgularına ulaşılmıştır. Yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre uyum indekslerinin iyi uyum
düzeyine yakın olduğu görülmüştür ve model-veri uyumuna sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Hipotezler desteklenmiştir (H1, H2 ve H3).
Tartışma – Çalışmada öğretmenlerin en fazla iş tatmini sağladıkları ve örgütsel destek algısının
yüksek olduğu alanlar; mesleğin öğrencileri yönlendirmede fırsat ve başkaları için bir şeyler
yapabilme hissi vermesi olarak tespit edilmiştir. Terfi imkânları ise iş tatminini azaltan etkenler
arasında bulunmuştur.
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Purpose – Perceived organizational support is a concept which is important in terms of revealing
the relationship between employer and employee in enterprises. It is an undeniable fact that those
who have high perception of organizational support exhibit higher organizational commitment
behavior. Therefore, in this research is aimed to determine the factors that constitute the perception
of organizational support in employees, the relationship between this perception and organizational
commitment and mediating role of job satisfaction in this relationship.
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Design/methodology/approach – The existence of a large number of researches in enterprises, but
an important sector such as education, the lack of number of studies related to the subject in an
important profession such as teaching was effective in determining the universe of this study.
Survey method was applied as a method. Simple random sampling method was chosen considering
cost and time. The sample of the research consisted of 300 teachers working in public and private
high schools in Konya. Within the context of collected data; was made validity and reliability
analysis of the scales, Chi-square analysis, Anova tests, normality tests, factor analysis and structural
equation modeling. Hypotheses are supported.
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